
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

Municipiul Vulcan ........................................................................................................... 2 

Combaterea poluării ....................................................................................................... 3 

Marin Preda ................................................................................................................... 3 

Hazarde naturale ............................................................................................................ 4 

Ianuarie 2018 - recital poezie Octavian Goga - clasa II B, IV C .......................................... 5 

Primăvara, bucurie și culoare .......................................................................................... 6 

Cine știe, răspunde… ....................................................................................................... 7 

Primăvara ....................................................................................................................... 8 

Ce pot face două mâini dibace .......................................................................................... 8 

Rândunica ...................................................................................................................... 9 

Vestitorii Primăverii ........................................................................................................ 9 

Lumea fascinantă a culorilor.......................................................................................... 10 

Copilărie ....................................................................................................................... 12 

Desene realizate pe calculator la orele de TIC ................................................................. 13 

Primăvara ..................................................................................................................... 14 

Primăvara ..................................................................................................................... 14 

Variantă subiect EN pentru elevii clasei a VIII-a - Limba şi literatura română ................. 15 

Hobby-urile mele ........................................................................................................... 17 

Mama ........................................................................................................................... 18 

Primăvara ..................................................................................................................... 18 

Curiozități matematice despre numere ........................................................................... 19 

Primăvară ..................................................................................................................... 20 

Minunea Sfintei Lumini de la Ierusalim ......................................................................... 20 

Acceleratul .................................................................................................................... 22 

Tradiţii româneşti de paşti ............................................................................................. 23 

Copilărie ....................................................................................................................... 24 

O iubire de neuitat ......................................................................................................... 25 

Primăvara ..................................................................................................................... 25 

Rebus  pentru unghiuri .................................................................................................. 26 

Romane de copii ............................................................................................................ 26 

Reciciclăm și improvizăm .............................................................................................. 27 

Sărbători pascale ........................................................................................................... 29 

Să ne exprimăm corect! Despre pleonasm (II)................................................................. 29 

 

 

 

 



2 
 

Municipiul Vulcan 
 

● P R E Z E N T A R E ● 

 
Oraşul Vulcan este situat la poalele munților Vâlcan, având o suprafață totală de 

87,310 km
2
. Este un loc minunat, locuit de oameni minunați cu frumoase povești de 

viață. Acest oraș continuă să surprindă  vizitatorii cu peisajele minunate pe care le 

are. 

 

Bulevardul 

 

În imaginea alăturată, este prezentat bulevardul 

orașului Vulcan. Este cea mai aglomerată parte a orașului, 

aici fiind situată primăria  și majoritatea obiectivelor 

turistice din Vulcan. Este o zonă minunată pentru plimbări 

cu bicicleta, sau plimbări cu prietenii, familia. 

 

Valea Lupșească 

 

 

Este o zonă periferică a orașului, fiind perfectă 

pentru camping, pentru drumeții în pădure sau pentru 

relaxare. Din păcate, zona găzduiește foarte mulți câini 

periculoși lăsați liberi. În principal este o zonă frumoasă. 

 

 

 
Munții Vâlcan 

 

În Munții Vâlcan, se află Pasul Vulcan. 

El reprezintă unul dintre cele mai 

cunoscute locații turistice din Valea Jiului. 

Iarna, munții sunt acoperiti cu un strat gros de 

zăpadă, astfel creează o zonă bună pentru 

sporturile de iarnă.  

Aici se află Vârful Vulcan, care are o 

înâlțime de 1.946 m. 

Dacă te aventurezi pe acești munți seara, 

vei putea admira priveliștea superbă a de 

luminile orașului Vulcan. 

 
Prodan Alexandru Mihai 

Clasa a VIII-a C 

Fotograf/ narator: Oprea Liviu Adrian 

Clasa a VIII-a C 
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Combaterea poluării 
 

În prezent, modul de producere a energiei electrice este dăunător mediului 

înconjurător şi foarte costisitor. Acest sistem de producţie de electricitate este sigur şi 

100% funcţional. Pentru a crea acest sistem sunt necesare următoarele piese:un vas 

(în care va avea loc electroliza apei), conducte(prin care hidrogenul va fi transportat), 

un rezervor de hidrogen, un motor cu ardere internă, un dinam (cuplat la motor), şi un 

alt vas pentru electroliză – gol - (în acest vas vor intra vapori de apă rezultaţi în urma 

procesului de explozie a hidrogenului, în motor).  

 În principiu, o conductă va fi amplasată în partea superioară a rezervorului de 

hidrogen, iar una în partea inferioară şi centrală, al lui. Prin conducta amplasată 

superior, hidrogenul va fi trimis spre motor, cu ajutorul unor mici ventilatoare, pentru 

evitarea unei acumulări de hidrogen. În motor, hidrogenul va exploda şi va face 

reacţie cu oxigenul, astfel se vor forma vapori de apă. Datorită exploziei din motor, 

dinamul va fi acţionat şi va produce energie electrică. Vapori de apă vor fi 

redirecţionaţi spre al doilea vas de electroliză. 1/3 din energia electrică produsă de 

către dinam, va fi folosită pentru electroliza apei, iar restul poate fi utilizată după 

bunul plac. 

     
 

Prodan Alexandru Mihai 

Clasa a VIII-a C 

 

Marin Preda 
 

S-a născut in 5 august 1922, la Siliştea Gumești, 

judeţul Teleorman într-o familie de  țărani.  

Între 1930-1937 urmează şcoala în satul natal și este 

fascinat treptat de lumea cărții.  

Fiind respins din cauza miopiei la examenul de 

admitere la Câmpulung Muscel, este admis la Şcoala 

Normală din Abrud. În anii 1940, 1941 scrie pe hârtie 

primele scrieri literare. Întreprinde mai multe încercări de 

a publica schițe și poezii la revista  Albatros, în culegeri, 

dar din cauza suspendării revistei și a cenzurii, visul său 

întârzie să se îndeplinească. În 1941 este angajat la ziarul 

Timpul prin intermediul lui Geo Dumitrescu. 
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       Casa părintească de la Siliștea Gumești 

 

 

 

 

 

Debutează chiar cu câteva luni înainte de a împlini douăzeci de ani. Operele lui 

Marin Preda au avut în prim plan în special oamenii. Cunoscător al psihologiei 

oamenilor din popor, autorul a descoperit în imensa lor simplitate o nebănuită 

măreţie.  

Marele său roman, una din capodoperele literaturii române este Moromeţii, 

primul volum apărând în 1955 iar cel de-al doilea volum a apărut în 1967. Romanul 

este o frescă a vieţii satului din Câmpia Dunării cu realităţile ei. Imaginea satului este 

una din temele majore ale operelor lui Marin Preda. Punctul de plecare al romanului 

este înaintea celui de-al doilea război mondial când ,, timpul mai avea răbdare”. Sunt 

surprinse în roman fenomene de dezagregare a familiei ţărăneşti, mitologia rurală, 

ciclurile biologice, obiceiurile şi tradiţiile, tipologia umană ţărănească, rolurile 

sociale din cadrul organizării satului. Tipul de ţăran impus în acest roman este unul 

nou faţă de literatura inspirată din viaţa satelor noastre 

În culegerea de interviuri Convorbiri cu Marin Preda , alcătuită de Florin 

Mugur în 1973, scriitorul mărturiseşte că, de copil, a avut revelaţia faptului că s-a 

desprins de lumea satului, dorind să aibă un alt destin decât cel ţărănesc: ,, Soarta 

care îmi era rezervată ca ţăran nu numai că nu mi-a plăcut, dar m-a neliniştit încă din 

copilărie. Nu împlineam zece ani, când doream din tot sufletul să nu mai fiu ţăran.” 

Amintirea copilăriei indicată adesea de scriitor ca sursă a literaturii sale, adună 

bucurii și suferințe, întrebări care i-au luminat sau, adesea, tulburat primii 

cincisprezece ani ai vieții. Aceștia au fost petrecuți în satul natal Siliștea-Gumesti, din 

nordul județului Teleorman, situat la 10-12 km de întâlnirea judeţelor Argeș și 

Vlasca. 

,,Marea călătorie” a lui Marin Preda este aidoma celor parcurse de orice tânăr, 

la începutul căreia viaţa pare ,,ca o pradă”, dar la sfârşitul căreia, de regulă, omul a 

devenit ,,prada” favorită a existenţei şi  a istoriei în general, în lupta cu istoria, cu 

contextul. 

 
Prof.  Trif  Maria  Lorena 

 

Hazarde naturale 
 

Inundaţii 

Inundaţiile sunt volume de apă ce trec peste albiile râurilor, lacurilor sau 

coastele oceanelor, scufundând regiuni de pământ care de obicei nu erau scufundate. 
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Ele sunt evenimente naturale în viata fiecărui lac, râu sau ocean. O inundaţie poate fi 

cauzată de precipitaţii intense şi prelungite, valuri cauzate de furtună, prăbuşirea 

barajelor, etc.  

Din moment ce majoritatea populaţiei trăieşte în apropierea malurilor unui râu, 

lac sau ocean, inundaţiile sunt o ameninţare majoră pentru sute de milioane de 

oameni, cauzând pierderea vieţilor, proprietăţilor, contaminarea apei potabile, 

distrugerea recoltelor şi lanurilor. Totuşi, ele pot produce soluri bogate unde recoltele 

se pot reface.  

Ele pot declanşa şi alte hazarde ca alunecări de teren şi chiar incendii. 

 

Alunecările de teren 

Alunecările de teren sunt fenomene naturale majore în multe regiuni ale lumii. 

Astfel de fenomene  includ căderea pietrelor şi avalanşe. Clasificarea alunecărilor de 

teren depinde de felul în care se mişcă şi natura materialului mişcat. 

Alunecările de teren cauzează pagube imense pentru şosele, proprietăţi şi 

locuinţe. Ele pot declanşa alte hazarde ca cutremure, ploi torenţiale sau îngheţarea 

apei subsolice. 

 

Tsunami-urile 

În istorie, valurile seismice ale oceanelor au fost incorect numite valuri tidale 

(maree). În realitate, aceste fenomene nu sunt înrudite cu mareele în nici un fel. 

Astăzi, valurilor seismice li se spune „tsunami” (traducerea din japoneză: „valuri ale 

porturilor”). 

Tsunami-urile sunt definite ca valuri oceanice cu înălţimi foarte mari care 

călătoresc pe distanţe mari. Ele sunt imperceptibile în interiorul oceanelor dar 

devastatoare pentru coaste. 

Totuşi, tsunami-urile pot exista şi în interiorul lacurilor şi râurilor mari, cauzate 

de falii când un cutremur se produce. 

Ele sunt cauzate de orice fenomen care cauzează mărirea înălţimii şi volumului 

apei, cum ar fi cutremure, erupţii vulcanice sau alunecări de teren. Ele pot duce 

vasele mari din apropierea ţărmului foarte departe pe ocean, să inunde coastele şi să 

ia întregi comunităţi cu ele când se retrag. 

 
Bilboc Daria  

Clasa a VII-a A 

 

Ianuarie 2018 - recital poezie Octavian Goga - clasa II B, IV C 
 

Octavian Goga a fost un poet național, primul după Eminescu și Macedonski. 

Elevii au prezentat următoarele poezii: Revedere, Sara, Pace, Acasă, Mi-a bătut un 

moș la poartă, Stejarul, Copiilor, Toamna, Apus etc. Poeziile au fost selectate în 

funcție de nivelul de înțelegere al elevilor.Această activitate a avut ca scop 

cunoașterea vieții și operei poetului de către elevi.A avut loc și o expoziție de desene 

ale elevilor din cadrul școlii menită a dezvolta dragostea pentru frumos,pentru tot ce 

ține de talentul elevilor. 
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Scenete: Dl. Goe și Regele broască - Elevii sunt încântați de scenete,de faptul că 

ei sunt mici actori.În timpul repetițiilor ei vin cu idei noi, referitoare la costume,la 

mimică,la gesturi,la cine este potrivit unui rol. Aceste scenete au rolul de a-i 

familiariza cu lumea teatrului, de a le transmite diferite stări empatice,de a le dezvolta 

încrederea în ei. Eu sunt mândră de acești copii minunați. 

 

 
 

 
Bibliotecar Florean Elena Mihaela 

 

Primăvara, bucurie și culoare 
 

Primăvara, fiica cea mai tânără bătrânului an, cea aducătoare de bucurie și voie 

bună, a sosit și la noi cu alaiul ei de flori, lumină și culoare. Totul e învăluit în mantia 

de lumină a soarelui care mângâie blând pământul și toate vietățile. Bolta albastră se 



7 
 

oglindește în apele limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai blânde și mai lungi, iar nopțile 

mai scurte.  

Primăvara a așternut peste tot un covor multicolor. Câmpurile și dealurile au 

înverzit, iar livezile se pregătesc să dea în floare. În păduri, mușchiul copacilor e 

moale ca o perna de puf, iar brazii care abia și-au lepădat mantia de nea privesc 

mândri către soare. În desișuri a albit floarea ghiocelului și un parfum ușor de 

toporași se răspândește la adierea vântului din amurg. 

Primăvara a trezit lunca la viață. Fluturii zburdă, albinele harnice își încep dulcele 

zumzet printre flori. Gândăceii și cărăbușii dorm la soare dezghețându-și aripioarele 

și piciorușele. Păsările călătoare par niște vâslași pe marea cerului albastru. 

Rândunica cea veselă, turturica și sturzul ciripesc în deschiderea marelui concert al 

primăverii. 

Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinerețe, voioșie și 

culoare. Să ne bucurăm toți de acest minunat mărțișor primit de la blânda primăvară! 
 

Alamaru  Bianca Elena 

Clasa a IV-a C     

 

Natura  curată 

  

În  natură noi fugim,  

  Şi cu soarele-ncălzim. 

    Flori, copaci şi animale, 

      Drăguţe şi reale. 

        Iarba verde şi pufoasă, 

          Necălcată şi stufoasă, 

            O  îngrijim şi iubim, 

               Avem grijă şi o sădim.              Incze Cristina 

Clasa a V-a B 

 

Cine știe, răspunde… 
 

Găsiţi greşeala din cele 3 texte: 

a) Deşi era dimineaţa, era tare cald! 

b) De-şi pune Ion ceva în gând, face! 

c) La munte brazii sunt deşi. 

Găsiţi varianta incorectă: 

a) Care-i creionul cu pricina? 

b) Carei este un oraş curat. 

c) Care-i cartea cea mai bună? 

 Găsiţi formularea care nu corespunde: 

a) Căţeluşul avea părul des. 

b) De-s cuminţi, cheamă-i la joacă! 

c) Des aici, atunci e bine!       Rotaru Adina Georgiana 

Clasa a VII-a B 
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Primăvara 
 

Primăvară minunată, ai sosit așa deodată 

Aducând în suflete, liniște și dragoste. 

Copiii te-au așteptat, cu mult drag ei te-au cântat 

Căci venirea ta înseamnă: flori, verdeață, promenadă. 

An de an tu ne oferi tuturor speranță-n bine, 

Nestemate de culoare, joc, iubire, armonie. 
 

Bibliotecar Florean Elena Mihaela 

 

               Ce pot face două mâini dibace 

 

Sunt elevă în clasa a II-a C şi vreau să vă povestesc păţania mea cu realizarea 

unei costumaţii pentru Carnavalul Primăverii. 

Ideile s-au îngrămădit buluc la mine în cap şi nu-mi dădeau pace, dar dacă nu 

duceam lipsă de idei, duceam lipsă de două mâini dibace. Fir-ar să fie! Ce mă fac 

acum? Păi, cum ce mă fac? Pentru ce sunt bune mătuşile? Aşa că ideile mele şi 

mâinile mătuşii au dus la un rezultat minunat, o frumuseţe de rochie din ziare, reviste 

şi hârtie creponată. De asemenea am făcut şi o pălărie din carton pe care am aplicat 

flori de hârtie creponată. Am muncit din greu chiar şi noaptea, doar, doar să 

terminăm. 

Munca noastră a fost răsplătită pentru că am luat locul I. Apropo, nici nu 

puteam să mă aşez din cauza rochiei mele, pentru a nu o strica. Am defilat mândră şi 

am primit cu plăcere felicitările doamnei şi ale colegilor.  

Deci, cine nu are o mătuşă să-şi cumpere şi cine nu are idei să apeleze la mine! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiniei Denisa 

 Clasa a II-a C  

Coordonator: institutor. înv. Primar Uszkai Melania 
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Rândunica 
                                                                     

Dis-de-dimineață 

Cântă la fereastră 

Vrea firimituri 

Vai,ce ciripiri! 

 

Cu codița furculiță 

Mititică și drăguță 

Eleganta rândunea 

Face cuib la casa mea. 

 
Ciobotaru David Gabriel 

Clasa a I-a A 

Coordonator: prof. înv. primar Mandache Elena 

 

Vestitorii Primăverii 
 

A venit primăvara!! Ce alt simbol mai frumos al ei putem găsi in afară de 

mărțișor? 

         Am marcat și noi elevii școlii venirea primăverii prin realizarea unor mărțișoare 

împreună cu cadrele didactice la orele de abilități practice . 

         Un mic mărțișor dar un pas mare spre Primăvară pentru iubitorii ei. Realizate de 

mânuțele lor dibace și admirate de mamicile lor dar si de adulții prezenți la expoziția 

ce a avut loc la Cinematograful Luceafărul din Vulcan, colegii noștrii au reușit și de 

această dată să facă ceea ce și-au propus.  

       Micii noștrii colegi nu au depus doar efort fizic pentru realizarea mărțișoarelor ci 

au avut grijă sa pună și suflet astfel încăt ele să strălucească cu adevărat. 

 

     
 

Damian Denisa 

Clasa a V-a B 
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Lumea fascinantă a culorilor 
 

Clasate după originea lor, culorile pot fi primare şi secundare. Culorile primare 

sunt roşu, galben şi albastru. Culorile secundare sunt cele care rezultă din combinarea 

culorilor primare, două câte două.  

Ex. : R+G=Vi; R+G=O; G+A=V. 

Culorile secundare se mai numesc şi culori binare. Urmând aceeaşi clasificare, 

culorile mai pot fi şi de gr. III (terţiare), când se combină o culoare primară cu una 

secundară. Ex.: R+O= roşu-oranj; A+Vi= albastru-violet. Alte categorii de culori sunt 

culorile calde, culorile reci şi culorile complementare . 

Culorile lumină se obţin prin descompunerea luminii albe în culorile spectrului 

solar cu ajutorul prismei de refracţie. 

Culorile pigmenţi sunt acelea pe care pictorul le întrebuinţează la realizarea 

tablourilor.  

Culorile pigment se deosebesc de culorile lumină, deoarece ele nu pot da 

lumina alba prin amestecul lor complementar şi dau culori negre, ori gri atunci cand 

sunt amestecate cu alb. Calităţile culorii sunt însuşiri de strălucire, de luminozitate, de 

intensitate şi de puritate sau de saturaţie. 

Culorile se pot găsi una lângă alta, nuanţate în tentă şi în ton, în închis şi 

deschis, ceea ce înseamnă că se găsesc în raporturi tonale diferite. Ex.: stins-

strălucitor, roşu englez lânga roşu de cadmiu, roşu vermillon lânga indigo, etc. Apoi, 

închis-deschis: violet lângă verde, verde lângă galben. 

Aceste raporturi se numesc şi raporturi de valoare şi ele se referă în special la 

luminozitatea culorilor. 

După felul în care culorile impresionează ochiul şi după efectul fiziologic 

organic, culorile se denumesc calde şi reci. De exemplu roşu, galben şi oranj sunt 

culori calde iar verde, albastru şi violet, culori reci. Dacă le raportăm unele la altele, 

culorile pot să fie relativ calde şi reci, astfel verdele este mai cald decât albastru, roşu 

decât violet. 

Într-un tablou, un pictor poate întrebuinţa culorile făcându-le să difere puternic, 

unele de altele prin tentă, prin ton şi prin gen (căldură sau răceală). Acestea sunt 

contrastele. De exemplu un roşu pur lângă un albastru pur dă un contrast pur spectral; 

un roşu pur lângă un verde pur; contrast complementar; un roşu pur intens lângă un 

verde stins ori în griurile lui roşcate dă contrast de saturaţie sau de calitate. O 

suprafaţă de galben mai mare decât una de violet face un contrast mai mare, spaţial, 

de culoare. Un galben lângă un violet sau un roz lângă un roşu închis dă contraste de 

închis - deschis, după cum o culoare caldă lângă una rece dă un contrast de cald - 

rece. 

Toate aceste categorii de culori sunt generatoare de contraste cromatice, 

contrast de închis – deschis, culorilor calde şi reci, al calităţii culorilor, contrast de 

cantitate, contrastul culorilor complementare.  

Artistul foloseşte categoriile de culori şi contrastele de culoare în funcţie de ce 

mesaj doreşte să transmită. 
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Atelierul micilor artişti ai şcolii noastre: 

 

 
Culori calde şi reci. 

 

 
Modelarea culorilor 

 

 
Linia element de limbaj plastic 
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Contrastul Clarobscur 

 

Prof. Marinică Adriana 

 

Copilărie 
 

Copilărie, floare de cais, 

Îmi locuiești în suflet ca un vis 

Pe care îl trăiesc din când în când, 

Un sens aparte lucrurilor dând. 

 

Copilărie, filă de povești, 

Izvor de inocență azi îmi ești 

Și-n al ființei drum de început 

Cuprinzi prezentul simplu de trecut. 

 

Copilărie, soare-naripat,  

Culcă-ți lumina-n ochiul meu mirat 

Să văd doar frumusețile lumești, 

Când, fără de putință, îmbătrânești. 

 

Și cântă-mi la ureche încetișor 

De leagăn, de iubire și de dor 

A vieții mele sfântă temelie 

Cu glasu-ți cristalin... Copilărie! 

 
Chelmuș Andrada Cătălina 

Clasa a V-a A 
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Desene realizate pe calculator la orele de TIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor. ŞERBAN ENIKO 
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Primăvara  
Dragă primăvară, 

Ai sosit la noi în țară, 

Crângul a înmugurit  

Totul este înflorit.  

 

Toată lumea a prins viață 

Numai la a ei povață, 

Florile au prins culoare, 

Numai la a ei răsuflare. 

 

Vesel zumzăie albinele, 

Izvoarele și păsările 

Armonios îi cântă primăverii 

În semn de mulțumire. 

 
Cîșlaru Laura 

Clasa a III-a A  

Coordonator: Inst. Vaș Mira Maria 

 

Primăvara 
 

Primăvara cea frumoasă, 

La noi iarăși a sosit, 

C-o baghetă fermecată, 

Tot în jur a înverzit. 

 

Ghiocei, narcise, brândușe, 

Toate mult s-au pregătit, 

Să anunțe întreaga țară, 

Că primăvara a sosit. 

 

Din meleaguri îndepărtate, 

Păsările călătoare, 

S-au întors cu mic, cu mare, 

Să ia parte la a primăverii sărbătoare, 

 

Roi de fluturași dansează, 

Păsările ciripesc, 

Natura e-n sărbătoare, 

Primăvara o cinstesc. 

 
Narița Diana Adriana 

Clasa a III-a C, 

Coordonator: prof. înv. primar Săulescu Valentina - Maria 
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Variantă subiect EN pentru elevii clasei a VIII-a - Limba şi literatura română 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.  
 

SUBIECTUL I                                                                                                                 

(40 de puncte)  

 

Citeşte cu atenţie textul: 

 

Scena I 

ZOE și TIPĂTESCU 

ZOE: Unde e? unde poate să fie Cațavencu? 

TIPĂTESCU: Nu știu: a fugit, a murit, a intrat în pământ... (după o pauză, 

apropiindu-se de Zoe) Ei? și pentru ce voiești să știi? pentru ce să te-ngrijești mai 

mult acuma? Din contra. Eu parcă nu mai am grije... Zoe, gândește-te: de două zile, 

oamenii noștri aleg pe Dandanache, pe care-l așteptăm din minut în minut, — am 

ordine să-i fac o primire strălucită... 

ZOE: Ei și? 

TIPĂTESCU: Ei!... De două zile va să zică, strivesc pe Cațavencu, și el nu e nicăiri. 

Unde e? pentru ce nu s-arată?... are scrisoarea, pentru ce nu o publică? Pentru ce a 

dispărut, nu știu, — din ce motive nu publică scrisoarea, nu-mi pasă, — destul că nu 

o publică... Și-l crezi tu pe mișelul capabil să nu o publice pentru altceva, decât 

pentru că nu poate? 

ZOE: Ce inimă! ce judecată ai, Fănică? (cu frământare concentrată.) Dar aste două 

zile cum am trăit eu?... Ce strângere continuă de inimă! ce frică! ce tortură!... Fiecare 

persoană care-mi iese înainte, fiecare figură pe care o văz, fiecare mișcare ce se face 

în jurul meu îmi zdrobește toata puterea... Fănică, ai milă de mine, o zi încă de astfel 

de chinuri și nu mai pot trăi... înnebunesc... (își ia capul în mâini și plânge.) 

TIPĂTESCU: Nu fi copilă, Zoe… Zoe...  

(Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută) 

 

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai 

jos: 

1.Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: 

voiești, nicăiri.           4 puncte   

2. Explică modul de formare al cuvintelor subliniate din secvența:  Fănică, ai milă de 

mine, o zi încă de astfel de chinuri și nu mai pot trăi... înnebunesc.   4 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Explică rolul cratimei în secvenţa te-ngrijești.     4 puncte         

4. Transcrie un cuvânt care conține diftong și unul cu vocale în hiat din secvența: 

Fiecare persoană care-mi iese înainte... .       4 puncte 

5. Selectează, din text, două mărci ale adresării directe.    4 puncte   

6. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.    4 puncte 
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B.  Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi 

apartenența la genul dramatic a textului dat.     16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

– să precizezi patru trăsături ale genului dramatic; 

– să prezinți detaliat două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat; 

– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        

(36 de puncte) 

  

Citeşte cu atenţie textul: 

 

       Orice copil îşi doreşte să-l întâlnească pe Moş Crăciun. Chiar şi adulţii se întorc 

în timp când trec pragul casei Moşului, acolo unde el locuieşte tot anul. Ca să ajungi 

acasă la Moşul, trebuie de fapt să faci o vizită în Rovaniemi, oraşul supranumit şi 

„inima Laponiei”, capitală administrativă a acestei zone. Situată în nord-vestul 

Finlandei, localitatea nu este foarte extinsă, aşa că ai laolaltă natura dezlănţuită în 

toată splendoarea ei pentru cei dornici de evadare, precum şi confortul civilizaţiei de 

consum pentru turiştii comozi. În acest decor, Moş Crăciun a devenit un produs 

întâlnit la fiecare pas. De-a lungul timpului, mitul Moşului care trăieşte în Laponia a 

adus creşteri financiare considerabile la bugetul Finlandei, aşa că brandul dezvoltat a 

devenit unul dintre cele mai mari succese de export mondial. De cum cobori din 

avion, nu ai cum să nu-ţi opreşti privirea asupra imensului panou care îţi urează bun-

venit în aeroportul lui Moş Crăciun. Imaginea bătrânelului cu barbă albă şi veşminte 

roşii împânzeşte oraşul, iar acolo unde nu a încăput, şi-a pus amprenta cu un sticker 

pe care anunţă „Moş Crăciun a fost aici”.  După ce ai dat o fugă la centrul comercial 

al lui Moş Crăciun, te urci în autobuzul care te duce la 8 km de oraş, în Satul lui Moş 

Crăciun. Dacă nu te-ai obişnuit deja, aici totul este al lui Moş Crăciun, de la 

magazine, oficiu poştal şi cafenele, până la celebra lui casă. 

(Alexandra Bădiță - Acasă la Moş Crăciun, pe www.natgeo.ro) 

 

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

 

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:                        

4 puncte   
- unde trebuie să faci o vizită pentru a ajunge la Moșul; 

- unde se află Satul lui Moş Crăciun 

2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat.                               

4 puncte   

3. Menționează genul si cazul substantivelor subliniate în textul dat.                                                   

4 puncte 

http://www.natgeo.ro/locuri-si-oameni/cultura/9689-acasa-la-mos-craciun
http://www.natgeo.ro/
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4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Imaginea bătrânelului cu barbă albă şi veşminte roşii 

împânzeşte oraşul.         4 puncte                                                                                       

5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, 

precizând felul subordonatei: Orice copil îşi doreşte să-l întâlnească pe Moş Crăciun.                                            

4 puncte                                     

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie 

subordonată subiectivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă.                                                                                 

4 puncte           

B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare 

reală sau imaginară petrecută la urat.                                                                                                                                

12 puncte 

În compunerea ta, trebuie:  

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;  

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;  

– să ai un conţinut adecvat cerinţei;  

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 

p.; coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate 

conținutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuația – 3 p.; așezarea corectă a textului în 

pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.). 

 
Prof. Trif Maria Lorena 

 
 

Hobby-urile mele 
 

Este frumos să ai anumite hobby-uri. Am să vă prezint hobby-urile mele. 

Acestea sunt: 

1. Cititul. 

2. Să mă joc cu frații mei. 

3. Să mă joc cu cățelușii. 

4. În fiecare zi i-au o carte în mână și citesc cu mare drag. 

5. Jocurile cu frații mei sunt foarte frumoase. 

6. Cățelușii mă bucură, mai ales cei micuți. 

E minunat să ai un hobby.     

 

                                  

 

 

 
Incze Cristiana 

 Clasa a V-a B 
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Mama 
 

Blândă, caldă, iubitoare și mereu ocrotitoare, 

Mama e un nume sfânt, 

Ce întruchipează bunătatea pe pământ. 

 

Ea e totul pentru mine, 

Ea mă sprijină mereu, 

Întotdeauna mă îndrumă 

Să fac bine și nu rău. 

 

E un dar trimis din ceruri , 

De la Bunul  Dumnezeu, 

Ea m-alintă, mă păzește, 

Este îngerașul meu. 

 

Mamă scumpă, mamă dragă, 

Pentru toate-ți mulțumesc, 

Și- mi doresc ca-ntreaga viață, 

Binele să-ți răsplătesc. 

 
Iacob Zita Irina 

Clasa a III-a C 

Coordonator: prof. Săulescu Valentina - Maria 

  

Primăvara 
 

După un lung timp de așteptare, stratul alb de nea s-a topit. Soarele strălucește 

blând pe cer, în timp ce păsărelele cântă cântecul dulce al primăverii. Floriile 

înfloresc, și ne încântă cu mireasma și culorile lor nemaipomenite. Copii, bucuroși, 

toată ziua stau afară bucurându-se că a venit primăvara, că cerul este senin, și că a 

venit vremea caldă. Dor de primăvară tuturor ne-a fost, un dor.. mai ceva ca dorul de 

casă, ne-a fost dor să adunăm floricele de pe câmp, să ne îmbrăcăm la mânecă scurtă, 

să ne jucăm cu mingea... dar cel mai dor ne-a fost de PRIMĂVARĂ și de vântul ei 

cald și blând care adie ușor pe-afară. 

Fructele cresc și se pregătesc să fie mâncate, copacii se dezbracă de haina lor cea albă 

și rece, florile își scot ușor, ușor capul afară din pământ, și își deschid petalele 

colorate, care ne minunează în fiecare an, iar și iar. 

Dragă Primăvară, te rugăm să nu mai pleci vreodată! 

 

 

 

 
Popa Denisa 

Clasa a VI-a A 
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Curiozități matematice despre numere 
 

Într-o zi un bărbat s-a prezentat în fața lui Pitagora și l-a întrebat cum trebuie să 

fie doi oameni ca să se poată numi prieteni adevărați.  

Matematicianul i-a oferit un răspuns ciudat, cel puțin la prima vedere, pentru 

că i-a spus că cei doi trebuie să se comporte la fel ca numerele 220 și 284.  

Bărbatul a plecat nedumerit pentru că nu înțelegea legătura dintre cele două 

numere. 

Practic, analogia porneşte de la condiţia ca unul dintre numere este suma 

divizorilor celuilalt: 220 : 1+2+4+5+10+20+11+22+44+55+110 = 284; 284: 

1+2+4+71+142 = 220. Astfel cele două numere conțin tot ceea ce este mai intim în 

celălalt, adică fiecare număr este format din suma părților celuilalt. 

Lumea numerelor este de-a dreptul fascinantă și în decursul timpului anumite 

numere și-au câștigat locul în istorie din diferite motive.  

Pentru a înțelege mai bine acest aspect am creat o listă cu cele mai fascinante 

numere: 

 

Pi 

Pi este o constantă matematică care reprezintă raportul dintre circumferinţa și 

diametrul cercului. Acest număr este de-a dreptul misterios și fascinant pentru că nu 

se termină niciodată. Se poate spune că este un număr infinit. Interesant mai este că 

piramida lui Keops este construită după această constantă, raportul dintre înălțimea sa 

și perimetrul bazei sale rezultă Pi. Și atunci mai are curaj cineva să spună că egiptenii 

au construit aceste piramide fascinante? 

Primele 100 de zecimale ale constantei Pi sunt: 

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459

230781640628620 

 

Numărul Googol 

Googol este un cuvânt englez artificial care desemnează un anumit număr 

foarte mare, egal cu 10100, sau cifra 1 urmată de o sută de zerouri. Numărul acesta 

este atât de mare încât depășește numărul de particule din Univers, estimat a fi între 

1072 și 1087. Totuși, unele calculatoare de buzunar obișnuite pot reprezenta numere 

până la 9,9999999•1099, ceea ce este foarte aproape de un googol (mai exact 

0,99999999 googol). 

 

Secțiunea de aur 

Secțiunea de aur, echivalentul numărului 1,618033, a fost inventată de Euclid 

care susținea că „spunem că un segment de dreaptă a fost împărțit în medie și extremă 

rație atunci când segmentul întreg se raportează la segmentul mai mare precum se 

raportează segmentul cel mare la cel mai mic”. Aceasta reprezintă proporția perfectă 

în știință și artă. 

 
Prof. Macarie Rodica 
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Primăvară 

 

Primăvară-primăvară, 

Cu miros de lăcrimioară  

De ce vii la fereastra mea? 

Să mă molipseşti cumva? 

Primăvară-primăvară,  
Opreşte timpul în loc 

Ca să pot eu să mă joc. 

Să mă joc să uit de teme. 

- Dar de ce?  

Îţi este lene ? 

Întrebă, aşa deodată 

Primăvara bosumflată 

Atunci, eu, puţin jenată 

Clipind des să fiu iertată 

Pup petalele de flori                                                                                                                                                                      

Şi spun: -Bine, fie, fac şi teme!                                       

                       
          Pobirci Yasmina și Axiniei Denisa 

 Clasa a-II- a C 

Coordonator: institutor. înv. primarUszkai Melania 

 

Minunea Sfintei Lumini de la Ierusalim 
 

În fiecare Sâmbătă Mare, cu ocazia Paştelui Ortodox, în Biserica Învierii din 

Ierusalim are loc marea minune a Sfintei Lumini, care uimeşte, bucură şi dă credinţă 

celor care se învrednicesc să fie acolo în acel moment. Minunea adevereşte, în fiecare 

an, că adevărata sărbătoare a Învierii Domnului este cea ţinută de Biserica Ortodoxă. 

 

1. Pregătirea  sfântului  mormânt 

Sâmbătă dimineaţa, înainte de slujba Învierii, are loc o verificare minuţioasă a 

Mormântului. La această verificare participă reprezentanţi ai tuturor cultelor creştine 

prezente la Ierusalim, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor statului Israel. Scopul 

este acela de a verifica să nu existe nici o sursă de foc Sfântul Mormânt. Mormântul 

este apoi sigilat cu un sigiliu din ceară. 

Cultele prezente la Ierusalim (copţii, armenii, maroniţii şi alţii) sunt foarte 

atente la această procedură. Interesul lor are o anumită motivaţie. Dacă într-un an nu 

ar avea loc minunea Sfintei Lumini atunci când Patriarhul Ortodox oficiază slujba, 

atunci ei ar putea revendica anumite drepturi cu privire la Sfântul Mormânt. 

 

2. Slujba  sfintei  lumini 

Slujba are loc la ora 12:00 şi are trei părţi: Litia, intrarea Patriarhului în Sfântul 

Mormânt şi rugăciunile Patriarhului pentru venirea Sfintei Lumini. 
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La amiază, Patriarhul ortodox al Ierusalimului, însoţit de episcopi, preoţi şi 

diaconi şi de Patriarhul armean, intră în Sfântul Mormânt în bătaia clopotelor. 

Înaintea Patriarhului, păstrătorul Sacristiei Sfintei Biserici duce candela care e mereu 

aprinsă şi care este stinsă în acea zi pentru a se reaprinde de la Sfânta Lumină. Din 

Biserica Sf. Ap. Iacob, Patriarhul intră în altar şi se aşează pe scaunul patriarhal. Apoi 

reprezentanţii armenilor, arabilor, copţilor şi ai altora trec şi sărută mâna Patriarhului 

pentru a putea primi Sfânta Lumină. Dacă nu sărută mâna Patriarhului ortodox, ei nu 

au dreptul să primească Sfânta Lumină din mâinile lui. Imediat după aceea începe 

Litia, când credincioşii înconjoară de trei ori Sfântul Mormânt şi se opresc în faţa 

Mormântului unde stau oficialii. După Litie, Sfântul Mormânt este desigilat iar 

Patriarhul se dezbracă de vesmintele patriarhale. El rămâne în haina albă de preot şi 

este percheziţionat de guvernatorul Ierusalimului şi de seful Politiei, în faţa tuturor 

pentru ca toată lumea să vadă că nu are nici o sursă de foc asupra lui. După aceea, 

Patriarhul ia făcliile (stinse) şi intră în Sfântul Mormânt împreună cu paznicul 

armean. Toate candelele sunt stinse şi nu e nimic aprins în Sfânta Biserică sau în 

Sfântul Mormânt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cum  apare  sfânta  lumină 

În interiorul Sfântului Mormânt, Patriarhul cade în genunchi şi rosteşte 

rugăciunile prin care îl roagă pe Mântuitorul Iisus Hristos să trimită Sfânta Lumină ca 

dar al sfinţirii pentru popor. Apoi, într-o linişte absolută, în timp ce Patriarhul se 

roagă, un vuiet se aude şi aproape simultan sclipiri alb-albăstrii apar de peste tot, ca şi 

cum milioane de aparate foto ar clipi în acelaşi timp. Toate candelele se aprind 

miraculos. Sfânta Lumină aprinde deodată făcliile pe care le tine Patriarhul, precum 

şi lumânările multora din biserică. Mulţimea izbucneşte în urale în timp ce lacrimi de 

bucurie se preling din ochii tuturor. 

Timp de câteva minute Sfânta Lumină nu are caracteristicile focului şi 

păstrează o tentă aparte. Aceasta durează câteva minute după ce Patriarhul iese din 

Sfântul Mormânt şi dă Lumina poporului. Oricine poate atinge focul celor 33 de 

lumânări fără să se ardă. După aproximativ o jumătate de oră, flacăra devine 

obişnuită (fierbinte). 
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Numai Patriarhul ortodox are puterea să slujească la această slujbă. Au fost 

încercări din partea altor religii să realizeze această minune, însă nu au reuşit. De 

exemplu, în anul 1579, conform mărturiilor istorice, armenii au dat bani sultanului 

Murat IV pentru a li se da voie să intre în Biserica Învierii şi să ţină ei slujba de 

Înviere. Sultanul le-a dat voie, iar armenii au pătruns în biserică şi au încuiat uşile, 

lăsându-i pe ortodocşi afară. Cuprins de disperare la vederea celor întâmplate, 

Patriarhul Ortodox a îngenuncheat pe treptele bisericii şi s-a rugat lângă una dintre 

coloane. În timp ce se ruga, coloana de lângă el s-a despicat, lăsând lumina să vină 

afară prin fisură şi să aprindă făcliile Patriarhului. Coloana există şi astăzi. 

Un muezin musulman pe nume Tunom, care a văzut minunea din minaretul 

moscheii de peste drum, s-a decis pe loc să abandoneze mahomedanismul şi să creadă 

în Hristos. Văzând minunea, el a strigat: "Mare este credinţa creştinilor! Unu este 

adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul creştinilor! Cred în Hristos cel înviat din morţi. 

Mă închin lui ca Dumnezeu al meu". 

Ceilalţi musulmani, văzând convertirea lui credinţa creştină, au pus mâna pe el şi l-au 

decapitat. Moaştele lui sunt păstrate până astăzi în Mănăstirea Fecioarei Maria din 

Ierusalim. 

Sfânta Lumină simbolizează şi ne aminteşte într-un mod miraculos de învierea 

lui Hristos. Este o minune trimisă de Dumnezeu de-a lungul veacurilor din însăşi 

Lumina Lumii care este Hristos. Ştiinţa nu poate explica această minune şi, în semn 

de respect, nici nu a încercat să o explice. Cine ar putea însă explica o minune 

adevărată? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor religie Jurj Adriana 

 

Acceleratul  
 

Astăzi vom pleca la țară la bunici. Acolo vom sărbători ziua bunicului meu. 

Părinții mei s-au gândit să călătorim cu trenul deoarece vom putea vedea mai multe 

lucruri interesante.  

Ne-am trezit dis de dimineață și am plecat împreună cu părinții și cu sora mea 

către Deva. Acolo am urcat în trenul accelerat.  

Primul lucru pe care l-am făcut după ce am urcat a fost să intru în 

compartiment și să îmi aleg un loc lângă geam pentru a admira priveliștea. 
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Toată călătoria am fost foarte atent, nu mi-a scăpat nimic pentru că eram tare 

curios. Am avut la mine și aparatul de fotografiat și am făcut câteva poze cu locurile 

cele mai frumoase pe care le-am zărit. La un moment dat am adormit, iar când m-am 

trezit ajunsesem în Iași. De aici am schimbat trenul, cu unul mai mic.  

Într-un târziu am ajuns în satul bunicilor mei. Am fost atât de bucuros că îi pot 

revedea! Le-am povestit și lor cât de frumos a fost să călătoresc cu trenul.  

Toată călătoria am văzut diferite animale, priveliști și mori de vânt foarte mari.  

Abia aștept următoarea mea călătorie cu trenul, care sper că va fi la fel de 

frumoasă ca aceasta. 
 

Drăgoi Alexandru 

Clasa a III-a A  

Coordonator: Inst. Vaș Mira Maria 

 

Tradiţii româneşti de paşti 
 

Ouă de paşti 

Frumoase şi cu profunde semnificaţii, ouăle vopsite fac parte din tradiţia 

noastră religioasă şi culinară.  

Ele înseamnă bunavestire, purificare şi înnobilare a vieţii. 

Este o adevărată bucurie şi plăcere să pregătim ouăle de Paşti.  

Apoi să le vedem cum strălucesc pe masa încărcată de cozonaci, pască şi 

friptură de miel şi să încercam emoţia împărţirii lor. 

Să descifrăm împreună câteva dintre tainele ouălor de Paşti, observând cum 

sunt ele încondeiate, cu ce motive sunt decorate, semnificaţia culorilor. 

 

Coşul de paşti 

În coşul de mers la biserica pentru ziua de Paşti se pun: pasca, ouă, o bucată de 

slănina afumată, friptura de miel şi alte preparate, care sunt duse pentru a fi sfinţite. 

Familia merge cu coşul acasă unde capul familiei împarte tuturor din pasca sfinţită. 

    

Culorile 

Ca principal asociat al ornamentului, cromatica ouălor decorate prezintă o gamă 

multiplă de combinaţii:  

 

roşu - culoarea magică, simbolul sângelui, deci al vieţii, al focului purificator, al 

soarelui, al dragostei, al bucuriei de viaţă; 

 

galbenul - evocă lumina, tinereţea, fericirea, recolta bogată, ospitalitatea; 

 

albastrul cerului şi al văzduhului - talisman al vitalităţii şi al sănătăţii;  

 

negrul - simbolul absolutului, al statorniciei şi al eternităţii;  

 

maroul - este simbolul pământului roditor. 
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  Ornamentele 

Elementele ornamentale de baza în decorarea ouălor sunt reprezentările stelare, 

rozetele, elementele sigmoide, brăduţii şi mai ales vodutele care dau structura 

fundamentală a compoziţiei. Restul inventarului ornamental este extrem de variat şi 

bogat ca tematică, în funcţie de zonele în care ouăle sunt lucrate. Plantele ocupă un 

loc important în încondeierea ouălor. 

Şi dacă ouăle roşii sau cele încondeiate, binecuvântate în lunga veghe a învierii, sunt 

o tradiţie fie ca învierea Domnului să devină pentru noi toţi o prezenţă trăită în fiecare 

zi, spre a putea rosti întotdeauna „Hristos a înviat!” 

                                                                                                      

 

                                                                       

 

 

 

  

 

 

 
  Profesor  ŞERBAN ENIKO 

 

Copilărie 
 

Ani de puritate plini 

Trec și vin ca ape lini 

Căci în lumea asta mare, 

Fiecare crește-moare. 

 

De micuț ești educat 

Să faci bine tuturor 

Să-ți alegi cu bine calea 

Să devii învingător. 

 

De vei întâlni în viață 

Greutăți, necazuri, hopuri, 

Ține-ți zâmbetul pe față 

Și repetă-ți ne-ncetat: 

 

Toate-n viață-s trecătoare 

Anii nu se pot întoarce  

Să fim fericiți și veseli 

Să trăim cu demnitate. 
 

Bibliotecar Florean Elena Mihaela 
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O iubire de neuitat 

 
O iubire de neuitat 

Ce a fost cândva, 

Dintre o fată și un băiat. 

O timidă și un rebel 

Ce s-au îndrăgostit cândva. 

 

Au trecut prin multe încercări 

Ce le-au trecut împreună, 

S-au iubit o vară 

Și au rămas împreună. 

 

Păreau atât de fericiți, 

Chiar dacă erau triști 

Tot nu au renunțat 

Și s-au cununat. 

 

Dar  povestea lor frumoasă 

S-a încheiat într-o clipă, 

Când totul s-a schimbat 

Ea a pierdut jocul vieții. 

 

El a rămas singur, 

Fără iubirea vieții lui 

Dar nu a renunțat 

Încă se gândește la ea. 

 
Ciobanu Andreea Denisa 

Clasa a VIII-a C 

 

Primăvara 
 

Primii ghiocei răsar 
Râde blând natura 
Iarăși au venit la noi 
Mlădioase păsări 
A-mbrăcat  cu haine albe 
Veselii copaci 
Au ieşit la soare gâze 
Rândunica a vestit 
Asta-i primăvara! 

 
Elevi Clasa a IV-a C 
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Rebus pentru unghiuri 
 

 

Orizontal  

1. Figură geometrică alcătuită din 2 semidrepte cu aceeaşi origine. 

2. Instrument geometric 

3. Instrument care ajută la măsurarea  unghiurilor. 

4. Unghiuri care au împreună măsura de 90°. 

5. Unghiuri care au vârful comun, o latură comună şi celelalte 2 laturi sunt de o 

parte şi de alta a laturii comune. 

6. Element al unui unghi. 

7. Semidreaptă situată în interiorul unui unghi, care-l împarte în 2 unghiuri 

congruente. 

8. Unghiul cu măsura de 180 grade. 

9. Laturile unui unghi nul sunt ….. 
                                                    

Prof.Cozianu Sorina Cristina 

 

Romane de copii 
 

Încrederea nu se pierde 

Ea doar se păstrează, 

Din adâncul inimii 

Ca o dulce rază 

Veșnică rămâne 

Cu frumoase amintiri. 

 

Pentru oameni speciali  

Sentimente infinite 
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Doruri deosebite 

Cu gânduri nescrise, 

Romane de copii. 

 

Privind de departe, prieteni, 

Scenariul se schimbă cât ai clipi 

Un drum plin de amintiri 

Îmbrăcat în dezamăgiri 

Ce nu le poți înlocui, 

Asta înseamnă a iubi. 

 
Ciobanu Andreea Denisa 

Clasa a VIII-a C 

 

Reciciclăm și improvizăm 
 

În cadrul orelor de Educaţie tehnologică se pot realiza 

aplicaţii practice. În aceste ore se poate dezvolta 

sensibilitatea estetică contribuind la formarea gustului 

artistic prin intermediul mijloacelor de realizare a 

produsului, prin modul de îmbinare şi alăturare a 

materialelor, prin modalităţile de decorare alese, 

conţinutul acestei discipline fiind deosebit de generos 

putând să îmbine cu succes atât metodele tradiţionale 

cât si cele moderne pentru realizarea unei activităţi 

instructiv-educative atractive, participând la cultivarea 

creativităţii la elevii de gimnaziu. 

 

 

 

 

Elevii școlii noastre improvizează și creează cu 

plăcere obiecte, ornamente, decorații folosind diferite 

materiale reciclabile, învățând încă de mici faptul că ”În 

natură, nimic nu se pierde, totul se transformă” 
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Suntem foarte mândri de rezultatele remarcabile obținute de elevii școlii la 

această frumoasă disciplină. Eleva Tomescu Alexandra din clasa a VII-a, anul acesta 

s-a calificat la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică, care a avut loc la 

București, obținând mențiune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor Șerban Eniko 

 

Educaţia tehnologică are menirea de a 

conştientiza elevului capacitatea de a 

alege singur şi nu de a  fi “ales”. 

Fiind una dintre puţinele materii cu 

aplicaţie practică, în cadrul orelor de 

gastronomie, împreună cu elevii am 

realizat preparate culinare delicioase 
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Sărbători pascale 
 

Sfintele sărbători au sosit, 

Și pe noi toți ne-au găsit  

Pregătiți cu mic, cu mare 

Să le ieșim în întâmpinare. 

 

Primeniți cu haine noi, 

Curăța-ți de griji, nevoi, 

Încercând din răsputeri 

Să aducem mângâieri, 

Bunătate, fericire și o tonă de iubire! 

 
Bibliotecar Florean Elena Mihaela  

 

Să ne exprimăm corect! Despre pleonasm (II) 
      

„Să ne ferim întotdeauna de formulările pleonastice, deoarece ele sunt greşeli de 

exprimare. 

    Astfel, nu vom spune niciodată: 

     -,,a urma în continuare", ci ,,a urma"; 

     -,,a urma mai departe", ci ,,a urma"; 

     -,,ziar cotidian", ci ,,ziar” sau ,,cotidian"; 

     -,,zvon mincinos", ci ,,zvon"; 

     -,,a trebui obligatoriu", ci ,,a trebui" ; 

     -,,a transmite mai departe", ci ,,a transmite". 
 

Ghicitori… cu şi despre fracţii 

 

 Am numărătorul 4. Din întreg sunt o pătrime. Cum îmi ziceţi, măi puştime? 

 Mi se spune fracţie şi-n orice situaţie am numărătorul mai mare ca numitorul. 

Cum mă numesc, ştiţi voi oare? Nota 10 la-ntrebare. Răspunsul ce notă are? 

 Dacă numitoru-i 2, iar numărătorul 3, spuneţi-mi ce fracţie sunt, că vă dau pe 

loc un punct. 

 Subunitară mă numesc, dacă mintea ţi s-a copt şi vrei să fiu fracţie, găseşte 

numărătorul şi mergând cu încetinitorul, spune-mi, câte variante ai? Şi ca să nu 

mă ţin scai, tu bătut să nu te dai! 

 

Eleva Ratz Delia  

Clasa a VII-a B 
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